
Tygodniowy  plan pracy zdalnej dla  klasy Ig w dniach 30 marca -03 kwietnia 2020r. 

 

Przedmiot Imię i nazwisko 
nauczyciela 

Sposób kontaktu z 
nauczycielem 

Formy pracy zdalnej 
z uczniem 

Informacja od nauczyciela  
( zakres materiału do realizacji w danym tygodniu, inne 
ważne informacje  np. terminy zajęć, terminy wysłania 
materiałów ) 

Język polski Dorota Bielicka Librus, e - mail Materiały są przesyłane 

na e-mail uczniów 
T: Dramat ludzkich wyborów w twórczości 

Szekspira – „Być albo nie być” – monolog Hamleta. 

T: Dwaj mężczyźni  – dwa podejścia do życia („Tren 

Fortynbrasa” Z. Herbert) 

T: Utrwalenie wiadomości z renesansu- motywy i 

tematy literatury epoki. 
 

 
Język angielski 

Ewa Chlebińska 
 
 
 
 
Izabela Kuklińska 

Librus 
 
 
 
 
Librus, e-mail, sms 

materiały i zadania 
przesyłane na  
 
 
 
Librusa 

Temat: Ćwiczenia leksykalne - zdania z  'mind'. 
Tłumaczenie fraz i zastosowanie ich w zdaniach 
/ćw1,2/str.137,SB/. 
Utrwalenie użycia sufiksów typu: - ness,-ity. -ion 
/ćw.2/str.28,WB/. Termin wysyłania pracy -nast. tydz.  
 
Czasy przyszłe – Futura Perfect i Future Continuous, 
podr. str. 34 I 134, ćw. Str.31. 

Język hiszpański 
 
 

Małgorzata Janusz Librus, e-mail Materiały, zadania i 
potrzebne linki 
przesłane  przez 
Librus oraz e-mail 
grupowy 

Temat (1.04.): Różnica między SER i ESTAR - ćwiczenia 
Temat (3.04) : Przybory szkolne – słownictwo.  
Teoria i zadania zostaną  wysłane przez pocztę Librus 
oraz na adres grupowy. 
 

 
Język rosyjski 
 

Barbara Ostaszewska Librus , mail Wyślę polecenia na 
mail, kontakty 
grupowe i 

Temat 3: Omówienie błędów w sprawdzonych pracach 

 



indywidualne Temat 4 : Odmiana czasowników интересоваться 
увлекаться, objaśnienie sposobu użycia z rzeczownikami 
w poszczególnych rodzajach 

 
 
Matematyka 

Piotr Worobiej Librus, platforma 
Moodle, klasowy 
adres e-mail 

Wykonanie zadań 
zgodnie z instrukcją i 
wykorzystaniem 
materiałów 
zamieszczonych na 
platformie 
edukacyjnej IV LO – 
Moodle 

Temat: Podobieństwo trójkątów. (2 godz.) 
Temat: Twierdzenie o stycznej i siecznej. (1godz.) 
Temat: Określenie sinusa, cosinusa, tangensa i 
cotangensa w trójkącie prostokątnym. (2 godz.) 
- Zadania, materiały i instrukcje do nich będą pojawiały 
się sukcesywnie w ciągu tygodnia na platformie 
edukacyjnej IV LO. 

 
Fizyka 
 

Mariola Mucha - 
Grabowska 

Librus, klasowy 
adres e-mail, 
telefon 

Materiały w postaci 
instrukcji, 
wskazówek, 
przykłady , zalecenia. 

Temat: Reaktor jądrowy, procesy zachodzące w 
reaktorze. 
Przesłano zalecenia, wskazówki. 
 
Pod tematem rysunek lub „wlepka” – schemat reaktora, 
opisane główne elementy. Na deser ćwiczenia z 
epodręcznika. 

Informatyka 
 

Mariusz Łapiński librus, e-mail, dysk 
Google, Skype 

materiały i zadania 
udostępnione na 
dysku, dostępne 
poprzez link na 
librusie, film 
instruktażowy na 
youtube 

30.03.2020 1G 1.grupa (1h),  1G 2.grupa (1h) 
 
Temat: Zasady tworzenia stron internetowych 
 
Informacje o linkach, zadaniach i ich realizacji zostaną 
wysłane dziennikiem librus dzień wcześniej lub  do godz. 
900 dnia, w którym będą realizowane tematy. 
 

 
Biologia 
 

Monika Zaleska-Szczygieł Librus Materiały i zadania 
zostaną przesłane na 
librusa 

Temat: czym jest różnorodność biologiczna? 
Teoria i zadanie będą przesłane uczniom  30.03 – zgodnie 
z planem lekcji (1godz). Zadanie należy wykonać i 
przesłać w tym samym dniu ( w ramach lekcji).  

 
Chemia 
 

Alicja Krupicka Librus, e-mail 
klasowy 

materiały i zadania 

zostaną  przesłane na 
e-maila klasowego 

Temat: Dawka lecznicza i dawka toksyczna. Teoria i 
zadania zostaną przesłane drogą e-mailową 



 

Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

Barbara Kukiełko Librus Dziennik elektroniczny Temat: Broń masowego rażenia. Film pt. "Czarnobyl". 

Geografia Henryka Szast librus, e-mail,  

platforma edukacyjna 
materiały i zadania 

zostały  przesłane na e-
maila klasowego i 

platformę. 

Temat: Nowoczesne technologie informacyjno-

komunikacyjne i ich wpływ na rozwój światowej 

gospodarki. 

Podręcznik str 174-180 

(poznać znaczenie pojęć: offshoring, networking, 

outsourcing, wiadomości z syntezy). 30.III wyślę 

przykładowe zadania do ćwiczeń. 

historia Krzysztof Rogowski Mesenger, Librus, 
platforma Discord 

Nauczyciel prowadzi 
zajęcia online na 
Discordzie; 
uczniowie pracują z 
podręcznikiem 

  - we wtorek oraz w piątek w godz. 8.15-9.00 nauczyciel 
prowadzi zajęcia online na platformie Discord. 
-  uczniowie nie mogący wziąć udziału w zajęciach online 
proszeni są o kontakt z nauczycielem. 
 

Podstawy 
przedsiębiorczości 

Iwona Bezubik Librus  
 

Materiały 
edukacyjne 
przesłane za pomocą 
Librusa z Google 
Dysk 

Temat: Cele i rodzaje działalności gospodarczej.  
Temat: Klasyfikacja przedsiębiorstw  
Materiał zostanie wysłany 30.03 
Opracować należy do 3.04 

Rysunek 
architektoniczny 

Piotr Koda 
 

Librus, e-mail,  

 
materiały i zadania 
zostaną przesłane na 

e-maila klasowego, 
dziennik librus 

 

Temat: Projekt domku jednorodzinnego lub 

mieszkania-do wyboru – kontynuacja. Architektura i 

sztuka w średniowieczu – omówienie okresu na 

podstawie wybranych dzieł sztuki - wysłanie linków 

do galerii sztuki z malarstwem i architekturą. 

  

Wiedza o kulturze Łukasz Wiśniewski librus, materiały i zadania 

zostaną  przesłane za 
pośrednictwem 

dziennika 
elektronicznego, 

Temat:  Sztuka użytkowa: piękno codziennych 
przedmiotów 
 
Teoria i zadania do wykonania zostaną przesłane za 
pośrednictwem dziennika elektronicznego 

Wiedza o Krzysztof Maleszewski FB, sms, librus, tel., Lekcja na żywo on- Lekcje odbywają się one zgodnie z planem lekcji, tzn.: 



społeczeństwie email line prowadzona na 
FB w grupie klasy 

- w dniach i godzinach planu lekcji (1 godz. tygodniowo) 
- wg programu nauczania, realizując po kolei 
zaplanowane lekcje 
- on-line, na żywo na FB, na grupie klasy 
- zadawanie ewentualnie jakichś prac, podawanie 
terminów ich pisania, rozwiązywania, przesyłania - 
informowanie uczniów na bieżąco podczas lekcji 

Religia katolicka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religia 
prawosławna 

Robert Spłowiej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grażyna Karpiuk 

Librus 
(wiadomości), 
adres meilowy 
wygenerowany dla 
każdej klasy. 
 
 
 
 
 
 
Informacja dla 
uczniów i rodziców 
na Librusie 

Materiały w postaci 

linków oraz pytań 
problemowych są 

wysyłane uczniom przez 
wiadomości w librusie 

natomiast wypowiedzi 
są odsyłane przez 

uczniów na 
wygenerowany meil 

klasowy. 
 

 
 

Librus 

T: „Doskonałość chrześcijańska nowy styl życia” 
- Każdy z nas powinien dążyć do doskonałości, jak 
powinna ona wyglądać u chrześcijanina – praca własna. 
T: „Ideał Ucznia Chrystusowego droga błogosławieństw” 
 - Ile i jakie są błogosławieństwa ? 
- jaki mają wpływ na nasze życie religijne ? 
 Link do artykułu zamieszczonego na serwerze     
chrześcijańskim serwerze Opoka.pl. 
 

 

Temat: Wielki Post  

- Znaczenie Wielkiego Postu 

- Wielki Tydzień 

- Wielka Środa 

- Wielki Czwartek (Ostatnia Wieczerza) 

- Wielki Piątek ( ukrzyżowanie Jezusa) 

Wychowanie 
fizyczne 

Anna Wysoka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

librus, platforma 

Modle 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Materiały są 
umieszczane na 
platformie Moodle  i  
librus 
 
 
 
 
 
 

Temat :Układ   ćwiczeń  wolnych-doskonalenie.  
Estetyka,  tempo ,poprawność wykonywania ćwiczeń . 
Zagadnienie wysłane poprzez pocztę mailową. Zadanie 
należy wykonać  30.03.2020 i 31.03.2020 
2 godz lekcyjne 
 
Temat: Zdrowe żywienie i aktywność  fizyczna  a rozwój 
intelektualny  i społeczny uczniów. Zagadnienia i teoria 
będą wysłane w  librusie  01.04.2020 
 



 
 
 
 
Sebastian Mydlarz 

 
 
 
 
Librus, email 

 
 
 
Email klasowy, 
Librus, Messenger 

  

Temat: Edukacja prozdrowotna. Zdrowe żywienie i 

aktywność fizyczna a rozwój intelektualny, emocjonalny i 

społeczny uczniów. (45 min.) 

Temat: Ćwiczenia rozciągjące mięśnie grzbietu (mm. 

prostownika grzbietu i mm. czworoboczne) (ok.45 min.) 

Temat: Ćwiczenia wzmacniające z użyciem obciążenia 

własnego ciała w formie małego obwodu stacyjnego. 

Ćwiczenia rozciągające. (ok. 45 min.) 

 

Godzina 
wychowawcza 

Mariola Mucha-Grabowska Librus, e-mail List do uczniów Temat: Warunki dobrego kontaktu między ludźmi.  
Nie obciążam dodatkową pracą, zalecam pozytywne 
myślenie i troskę o dobry nastrój oraz dbanie o siebie i 
innych – pozostawanie w domu. 

 

 

 


